Bogoslužje:
ponedeljek, 9. 4,
Maksim Aleksandrijski,
škof

torek, 10. 4.,
Domnij (Domen),
škof in mučenec

sreda, 11. 4.,
Stanislav,
škof in mučenec

nedelja Božjega usmiljenja

KAMNJE ob 19.00
za † Darka Bratina,
Kamnje 11

GOJAČE ob 19.00
za †† Franca in Zoro Ukmar,
p. n. Gojače 33

VRTOVIN ob 19.00
za † Zdravka Lisjaka,
Vrtovin 71a

ČRNIČE ob 19.00
za † Sonjo Batteri
in njene †† starše Persič

SKRILJE ob 19.00
za † Merico Možina,
Skrilje 83

MALOVŠE ob 19.00
za † Cvetko Grljevič
p. n. Malovše 17

veroučna maša

četrtek, 12. 4.,
Julij I.,
papež

petek, 13. 4.,
Ida,
redovnica

sobota, 14. 4.,
Lidvina,
devica

nedelja, 15. 4.,
3. VELIKONOČNA
NEDELJA,
Helena (Jelica)
Alzaška, kneginja

KAMNJE ob 19.00
za † Suzano Rože,
p. n. Selo

VRTOVIN ob 19.00
za † Jožefa Kandusa,
Vrtovin 61

RAVNE ob 19.00
za duše v vicah,
p. n. darovalcev
v Črničah adoracija od 21.00 do
22.00
ČRNIČE ob 19.00
za † Lucjana in †† starše
Krkoč, p. n. Gojače 3č

SKRILJE ob 8.00
za † Karla Zgonika,
Skrilje 51

ČRNIČE ob 19.00
za † Vinka Ušaja,
p. n. Gojače 3č

KAMNJE ob 7.30
za †† starše Bratina in stare starše Vodopivec, Kamnje 44
ČRNIČE ob 9.00
za župnijo
za †† Bavčar in Šatej, p. n. Gojače 3b
KAMNJE ob 10.30
za †† Karidi, Vrtovin 23
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Sprejeti rane – sprejeti preteklost
In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal:
»Prejmite Svetega Duha! Katerim
grehe odpustite,
so jim odpuščeni; katerim jih
zadržite, so jim
zadržani.« Tomaža, enega izmed
dvanajstérih, ki
se je imenoval
Dvojček, pa ni
bilo med njimi,
ko je prišel Jezus.
Drugi učenci so
mu torej pripovedovali: »Gospoda
smo videli.« On
pa jim je rekel:
»Če ne vidim na
njegovih rokah
rane od žebljev in
ne vtaknem prsta
v rane od žebljev
in ne položim
roke v njegovo
stran, nikakor ne
bom veroval.«
Mr 16, 5–7

 Za konec
V ZAPORU – »Poslušaj, ali se nič ne bojiš, da bi ti žena ušla, ko si v zaporu? Tri leta niso tako kratka,« vpraša
zapornik novega tovariša. Ta odmaje z glavo: »Nič se mi ni treba bati. Prvič je moja žena izjemno poštena,
drugič zato, ker me brezpogojno ljubi, in tretjič, ker je tudi ona v zaporu!«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si

odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
na 3. velikonočno nedeljo:
1. berilo: Apd 3,13–15
2. berilo: 1 Jn 2,1–5a
evangelij: Lk 24,35–48

Nekoč se je hudič skril v spovednico. Duhovnik je šel iz cerkve in skriti je čakal, da se pride kdo spovedat. Prišel je neki
mož. Pokleknil je in začel spoved. Hudič se je zelo razveselil.
Končno je dobil odlično priložnost! Pripravil se je in izdelal taktiko. Na vsak greh, ki se ga je mož izpovedal, je dejal: »Ah,
saj to ni nič!«
Spovedanec ni razumel. »Le kako,« si je mislil, »kako se vse
spreminja. Sedaj ponujajo popust že pri grehih!«
Da bi zvedel, do kod »je nič«, se je spovedal zelo velikega
greha, toda »spovednik« mu je tudi sedaj zagotovil, da to ni
nič. Mož je posumil, da nekaj ne štima, da se hoče nekdo poigrati z njim. Naredil je znamenje križa, da bi se obvaroval zla.
Takrat pa je iz spovednice zaslišal ropot. Hudič se je udrl v
zemljo.
Jezus je na veliko noč na greh učencev odgovoril: »Mir vam
bodi.« In osmi dan po tem je tudi neverni Tomaž doživel prvo
spoved. Osmi dan osmega dne zato od sv. Janeza Pavla II. naprej obhajamo praznik Božjega usmiljenja. Jezus jim ni rekel:
»Ah, saj to ni nič.« Rekel jim je »Mir vam bodi.« Usmiljenje se
ne izogne grehu, ne zanika zla. Ravno nasprotno. Usmiljenje
ga prizna. Usmiljenje sprejme, da se je na poti nekaj zgodilo.
Za vedno ostane v moji in tvoji zgodovini.
Velika noč je veliko več, kot si mislimo.
Vstati od mrtvih pomeni,
da vstaneš z vso svojo preteklostjo. Niti jo treba več
odrivati ne zanikati. Vstali
Jezus ima rane. Vstal je z
vso preteklostjo. Le iz teh
ran sta lahko pritekli krstna
voda in odveza. Velika noč
te rešuje pozabe.
Kaj je videl Tomaž? Ni
več videl le Boga. Videl je
pravega človeka in v njem

pravega Boga. »Moj Bog in moj Gospod!« Tomaž izpove: kot človek si Bog.
To je velika noč! To je olajšanje in to je
mir. Kajti tudi moja preteklost se lahko
poboži. Grehi, izdaje, zatajitve … niso
pozabljeni, ampak so postali pot. Postali so moja pot Boga do mene.
Nedelja usmiljenja torej ni več moja
pot k Bogu, temveč je pot Boga do
mene. Nič drugega nam ni treba kot to,
da ta pot ostaja prehodna. To je sedaj
naš »osmi dan«.
župnik

NOVA KNJIGA
Ob birmi in škofovem
obisku
je ugledala luč
sveta razširjena in slikovno
bogata knjiga
ŽUPNIJA SV. MIHAELA NA VIPAVSKEM
IN NJENE CERKVE. Sedem avtorskih pol
besedila in več kot 240 fotografij ponuja
stare in nove podatke o kamenjski
župniji, tudi o prenovljenih podružničnih cerkvah, še zlasti Svetega Pavla na
Školju.
Knjiga sicer ni naprodaj, prostovoljni prispevki pa so več kot zaželeni vsaj v višini
materialnih stroškov, ki znašajo ok. 20
evrov za izvod. S tem stroškom boste
obogatili svoj dom in hkrati prispevali, da s skupnimi močmi obnovimo
župnijski zvonik. Knjiga je prispevek
avtorja Pavleta Bratina k obnovi župnijske cerkve. Ohranite lepe spomine na
svoje starše, vas same in vaše otroke.
MOLITEV ZA MISIJON
bomo odslej molili po tišini na koncu obhajila pri maši. Pred mašo pa kar vztrajajmo z molitvijo k Svetemu Duhu.

VEROUK
je reden, razen za birmance.
Birmancem predlagam, da ta teden vsak
pride vsaj enkrat k sveti maši v zahvalo. Odpočij se, vendar ne popusti. Ob uri
verouka se dobimo 17. in 18. aprila, da
bomo prepevali in slavili Boga.
VEROUČNA MAŠA
ta teden v sredo v Skriljah.
S STARŠI PRVOOBHAJANCEV
se dobimo v Kamnjah v sredo, v Črničah pa v četrtek, obakrat ob 20. uri.
Končamo do 21. ure.
SREČANJE PRED ROMANJEM IN FILM
V soboto, 14. 4., ob 19.30
bo v Kamnjah srečanje pred
romanjem. Sedaj nas je prijavljenih 36. Dogovorili se
bomo stvari za romanje in si
ogledali film. K ogledu igranega filma o
sv. materi Tereziji vabljeni vsi drugi.
Kmalu si bomo lahko ogledali tudi film
Marijina zemlja.
VSESLOVENSKO SREČANJE
OČETOV, MOŽ IN SINOV
bo v soboto, 14. 4., pri
Sv. Jožefu v Ljubljani; začetek s sveto mašo, ki jo
bo daroval nadškof Zore,
nato pogovori, tri delavnice in veliko bogatega programa. Zaželene okvirne spletne prijave, več na spletni strani. Sporočite, da
se dogovorimo za prevoz.
09.30—11.00: sv. maša, nadškof Zore
11.00—12.30: uvodno predavanje, p. dr.
Vili Lovše
12.30—13.30: pogovor po skupinah
13.30—14.30: KOSILO
14.30—16.00: tri delavnice s pogovorom o poslanstvu moških, Poslan kakor
bojevnik ali vojak?; Moški – ogrožena
vrsta? Tri pričevanja o temi Kako živim
svoje poslanstvo
16.00—16.30: sklep
16.30—18.00: druženje

HVALA
Hvala vsem, ki ste razdali sebe za praznovanje velike noči in birme. Hvala
tudi za vaše darove za obnovitvena
dela:
Na veliko noč smo pri ofru v Črničah
zbrali 958,4, V Kamnjah pri ofru in
vigiliji 2.268,90.
Na veliki četrtek za Župnijsko karitas
v Črničah 145,80, v Kamnjah 290,80.
Za božji grob na veliki petek v Črničah: 122,51.
Na Svetem Pavlu: 248,50.
***
iz katehez papeža Frančiška
Slaviti Gospoda
s svojim življenjem
Ko se maša zaključi,
se začne prizadevanje za krščansko pričevanje, je Kristjani
namreč ne gredo k
maši, da bi opravili tedensko nalogo,
potem pa nanjo pozabili. K maši gredo, da bi bili soudeleženi pri Gospodovem trpljenju in vstajenju in zatem
še bolj živeli kakor kristjani – da bi si
prizadevali za krščansko pričevanje.
Cerkev zapustimo, da bi »šli v miru«
in ponesli Božji blagoslov v vsakdanje
dejavnosti, v svoje domove, v delovna
okolja, med skrbi zemeljskega mesta,
da bi »slavili Gospoda s svojim življenjem«.
Vsakokrat ko grem od maše, moram
oditi boljši, kot sem bil, preden sem
šel k maši, imeti več življenja, več
moči, več volje za krščansko pričevanje, je dejal papež. Po evharistiji, Gospod Jezus vstopi v nas, v naše srce in
v naše meso, da bi lahko »v življenju
izrazili v veri prejeti zakrament«.
Postati evharistični moški in ženske
Od obhajanja do življenja, torej, zavedajoč se, da se maša dopolni v kon-

kretnih izbirah tistega, ki je v prvi osebi
vključen v Kristusove skrivnosti.
Ne smemo pozabiti, da evharistijo obhajamo, da bi se naučili postati evharistični moški in ženske. To pomeni pustiti,
da Kristus deluje v naših dejanjih, da so
njegove misli naše misli, njegova čustva
naša čustva, njegove izbire naše izbire.
To je krščanska svetost:
delati, kakor je delal Kristus. To jasno izrazi sv.
Pavel, ko govori o svoji
podobnosti z Jezusom:
»Skupaj
s
Kristusom
č
sem križan; ne živim več
jaz, ampak Kristus živi v
meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim
v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in
daroval zame sam sebe« (Gal 2,19-20).
Pavlova izkušnja razsvetljuje tudi nas: v
takšni meri, v kakršni omrtvičimo svoj
egoizem, torej pustimo umreti tistemu,
kar se upira evangeliju in Jezusovi ljubezni, se v nas ustvarja večji prostor za
moč njegovega Duha. Kristjani so moški
in ženske, ki si pustijo razširiti dušo z
močjo Svetega Duha, potem ko so prejeli
Kristusovo telo in kri.
Pustite si razširiti dušo. Ne duše, ki so
ozke in zaprte, majhne in egoistične, ampak prostrane duše, velike duše, z velikimi obzorji. Pustite si razširiti dušo z močjo Svetega Duha, potem ko ste prejeli
Kristusovo telo in kri, je še enkrat spodbudil.
Ker se resnična navzočnost Kristusa v posvečenem kruhu z mašo ne konča, se evharistijo hrani v tabernaklju za obhajanje
bolnikov in za tiho čaščenje Gospoda v
presvetem zakramentu. Evharistično bogočastje zunaj maše, tako v zasebni kot
v skupnostni obliki, nam namreč pomaga
ostati v Kristusu.

